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Marta Carrasco, Jaime Coll i Judith Leclerc, el projecte Xamfrà del
Raval i l’Estudi BOPBA, premis Ciutat de Barcelona 2006 de dansa,
arquitectura, educació i disseny
La coreògrafa i ballarina Marta Carrasco; els arquitectes Jaime Coll i Judith Leclerc; el
projecte Xamfrà, centre de música i escena del Raval i l’Estudi BOPBA han estat guardonats
amb els premi Ciutat de Barcelona 2006 en la categoria de dansa, arquitectura, educació i
disseny, respectivament.
El premi de dansa ha estat atorgat, per unanimitat, a Marta Carrasco per l’espectacle
j’arrive...!. El jurat, integrat per Carmen del Val, Rosli Ayuso, Montse Garcia Otzet, Joaquim
Noguero i Bàrbara Raubert, destaca que aquest treball “resumeix tota la trajectòria” de
Carrasco, qui “ha consolidat un suggerent imaginari personal, punt de confluència entre la
dansa i el teatre”.
El premi d’Arquitectura ha estat atorgat, per unanimitat, als arquitectes Jaime Coll i Judith
Leclerc pel conjunt d’escola bressol, infantil i primària, habitatges dotacionals i la
recuperació com a jardí escolar d’un interior d’illa de l’Eixample situat a la cruïlla LondresVillarroel. El jurat, del que han format part David Mackay, Enric Batlle, Itziar González Virós i
Anatxu Zabalbeascoa, ha destacat “la intel·ligent i innovadora composició volumètrica d’una
arquitectura que acull la complexitat i riquesa d’usos que hi ha a la ciutat, amb un tractament
unitari dels materials i economia espacial reprenent així la definició mediterrània de
l’arquitectura moderna de la República i enllaçant amb el compromís social de l’arquitectura
nòrdica”.
El Ciutat de Barcelona 2006 de disseny ha estat per l’Estudi BOPBA, de Josep Bohigas,
Francesc Pla i Iñaki Baquero. El jurat, integrat per Xavier Costa, Pepe Cortés, Quim
Larrea, Raquel Pelta i America Sanchez, ha atorgat el premi, per majoria, pel disseny de
l’acte de lliurament dels Premis i Nit Laus 2006 “perquè el projecte resol la manca d’espai
per fer tres actes: una exposició, un sopar i una festa, fent aparèixer i desaparèixer les
taules ja preparades amb una tramoia cap al sostre”. “El disseny”, segons el jurat, “aprofita
un llenguatge propi de l’entorn on es va dur a terme l’acte, que és el teatre del Mercat de les
Flors, amb una idea espectacular, assumint el risc com a part del projecte, fins la
materialització final de l’esdeveniment amb èxit”.

El premi d’Educació ha estat atorgat, per unanimitat, a Maria Dolors Bonal i Esther Bonal
pel projecte Xamfrà Centre de Música i Escena del Raval. El Jurat, integrat per Carme Sala,
Lluís Filella, Francesc Imbernon, Mercè Parés Canela i Elisenda Roca, ha destacat que
aquest projecte “ha aconseguit que els infants i joves exerceixin el dret a la participació
cultural dins del seu entorn social i familiar a través de la música, la dansa i el teatre, sentintse part de la comunitat”. “Xamfrà”, sosté el jurat, “ha possibilitat que mitjançant la
sensibilització cap els llenguatges artístics, els més joves hagin après a compartir, cooperar i
expressar-se”.
Els premis Ciutat de Barcelona 2006 es lliuraran al Saló de Cent de l’Ajuntament el proper
dia 22 de febrer.
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Mònica Terribas, iCAT FM, Xavier Doménech Sampere i Pep Torres,
premis Ciutat de Barcelona 2006 de televisió, ràdio, història i
multimèdia
La periodista Mònica Terribas, l’emissora iCAT FM, l’historiador Xavier Doménech Sampere i
el creador Pep Torres han estat guardonats amb el premi Ciutat de Barcelona 2006 en la
categoria de televisió, ràdio, història i multimèdia, respectivament.
El premi de televisió ha estat atorgat, per unanimitat, a Mònica Terribas pel programa La nit
al dia, de Televisió de Catalunya. El jurat, integrat per Joan Tàpia, Ricard Domingo,
Francesc Escribano, Lluís Oliva i Josep M. Girona, ha destacat “la consolidació a TV3 d’un
espai d’informació diària, necessari però no sempre existent a una televisió pública, que s’ha
convertit en un indiscutible punt de referència”. El jurat ha atorgat una menció especial a
Elsa Casademont per la sèrie Canvis de Localia Catalunya. El jurat ha valorat d’aquest
espai “la sensibilitat i originalitat al abordar diferents temes d’interès humà”.
El premi en la categoria de ràdio ha estat per iCAT FM, del grup Catalunya Ràdio. El jurat,
integrat per Roser Garcia, Josep Maria Francino, Eugeni Sallent i Oleguer Sarsanedas ha
acordat, per majoria, atorgar el premi a un “projecte innovador que combina, en la seva
concepció i producció, l’emissora radiofònica amb la utilització de la xarxa i les tecnologies
digitals”. El jurat ha atorgat una menció especial a Damià López, Sònia Sanz i David
Amador per la sèrie Història dels mundials de futbol, emesa per COM Ràdio, “per
l’excel·lent treball de producció i documentació de 75 anys d’història dels campionats del
món de futbol”.
El Ciutat de Barcelona 2006 d’història ha estat atorgat, per majoria, a Xavier Doménech
Sampere per la tesi Pequeños grandes cambios. Movimiento obrero y cambio político en la
década de los sesenta. En opinió del jurat, integrat per Borja de Riquer, Joaquim Albareda,
Josep M. Muñoz i Manel Risques, es tracta “d’una excel·lent recerca sobre la gènesi del nou
moviment obrer a Barcelona i la seva àrea des de finals dels anys 50 i la seva consolidació
als 60”. “La investigació”, sosté el jurat, “incorpora importants testimonis documentals i orals
inèdits i es caracteritza per la seva maduresa conceptual, sobretot en posar un especial
èmfasi en el paper d’aquest moviment obrer en el procés de transició democràtica”.
El premi de multimèdia ha estat atorgat, per unanimitat, a Pep Torres, pel projecte
innovador FU-TOUR. El jurat, del que han format part Rosa Franquet, Roberta Bosco, Alfons
Cornella, Antoni Esteve i Carmen Garrido, ha destacat que aquest projecte “combina
diferents suports físics, mediàtics, i virtuals, com imatges, objectes, elements audiovisuals, i
interactius. El creador”, per la seva banda, “encarna un perfil renaixentista que conjumina la
faceta experimental i artística amb la dimensió empresarial”.

Els premis Ciutat de Barcelona 2006 es lliuraran al Saló de Cent de l’Ajuntament el proper
dia 22 de febrer.
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